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RESUMO: Este artigo aborda o ambiente urbano como possibilidade de construção de 
conhecimento formal escolar a partir do espaço urbano brasiliense, sendo esta uma 
estratégia presente nos últimos currículos educacionais da Secretaria de Estado de 
Educação do Distrito Federal. As intervenções urbanas promovidas pelo Coletivo 
Transverso, no espaço urbano de Brasília compõem o fator desinibidor que propulsiona esta 
proposta de trabalho para professores de arte e também de outros componentes 
curriculares como: geografia, história, língua portuguesa. 
 
Palavras-chave: Brasília, arte-educação, educação, arte urbana, intervenção urbana.  
 
 
ABSTRACT: This article discusses the urban environment as the possibility of construction 
of school formal knowledge from Brasilia’s urban space, this being a present strategy in 
recent educational curricula of the State Department of Education of the Federal District. 
Urban interventions promoted by Coletivo Transverso, the urban area of Brasília comprise 
the disinhibiting factor that propels this proposal work for art teachers as well as other 
curriculum components such as: geography, history, portuguese language. 
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Possibilitar o conhecimento acerca do ambiente no qual se está inserido é uma 

proposta que está presente nos últimos currículos educacionais da Secretaria de 

Educação do Distrito Federal (SEDF) (SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

DO DISTRITO FEDERAL, 1993; 2000; 2009; 2011) seja de forma literal ou diluída 

no contexto abordado (OLIVEIRA, 2014). Assim, a pesquisa que ora abordamos 

nesta comunicação é referente ao Coletivo Transverso (CT) que atua por meio de 

intervenções urbanas na cidade de Brasília, bem como em outras cidades, tanto a 

partir de ações diretas quanto por meio de livre aplicação de suas criações por parte 

de colaboradores, construindo um rizoma poético por meio de co-autorias. 

O foco central da pesquisa é propor ao professor da SEDF a possibilidade de utilizar 

em suas aulas este exemplo de intervenção urbana, de arte brasiliense 

contemporânea, de fácil acesso tanto visual quanto de produção. Pretendendo 

assim inserir de forma clara, simples e direta o cotidiano artístico da cidade na 
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construção do conhecimento escolar formal. Tanto no componente arte como 

também em outros componentes curriculares como: língua portuguesa, história e 

geografia, por exemplo. Recortamos o objeto de estudo abrangendo somente a rede 

pública de ensino objetivando a exeqüibilidade da proposta. Entretanto os resultados 

poderão ser abordados, testados e vivenciados também na rede privada de ensino, 

tanto no Distrito Federal quanto em outras unidades federativas, desde que 

pensadas suas variações e adequações. 

Segundo Simone Oliveira o currículo de 2011 implantado pela SEDF indica uma 

preocupação quanto à localidade onde o currículo será implementado, devendo, 

neste caso, ser estudada a cultura local, com objetivo nos grupos sociais e étnicos 

que compõem sua cultura (OLIVEIRA, 2014). Já que na arte-educação pós-moderna 

se verifica que a interpretação de obras de arte sob o aspecto de seu contexto social 

e cultural é uma capacidade conseqüente da instrução (EFLAND, 2008). Visa-se 

assim permitir que os temas escolares possam interagir e estar ligados as 

informações visuais e estéticas que circulam fora da escola (CHARRÉU, 2012).  

Portanto, utilizar as obras do CT no ambiente escolar requer um novo olhar, quando 

dessas novas imagens são originadas novas reflexões sociais, possibilitando–nos a 

repensar o processo de ensino e aprendizagem da arte (SANTOS, 2011), bem como 

dos demais componentes curriculares. Ao estabelecer uma conexão entre arte e 

comunidade no cotidiano da arte-educação abrimos “portas para uma forma 

politizada de ensinar, aprender e agir nas comunidades com as quais interagimos" 

(BASTOS, 2005, p.83). 

Neste contexto, o formato das intervenções artísticas promovidas pelo CT possibilita 

um fácil entendimento e relacionamento com o cotidiano urbano que pode ser 

abordado no ambiente escolar formal. Possibilitando por meio de exercícios e 

vivências a construção de uma poética ou de pelo menos uma releitura das 

intervenções apresentadas e discutidas dentro ou fora da sala de aula. Verificamos 

nesta situação uma possibilidade de aplicação dos resultados adquiridos e 

construídos pelos discentes envolvidos, como também do corpo docente, em 

possíveis intervenções a serem executadas na área interna ou externa da escola. 

Bem como no bairro onde os participantes estão inseridos. Tais intervenções podem 
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fazer uso de linguagens e técnicas diferentes das utilizadas pelo CT ou outro 

exemplo que o professor deseje trabalhar. 

Importante ressaltar que no ambiente urbano do Distrito Federal selecionamos o 

Coletivo Transverso como motivo propulsor aos questionamentos a serem 

trabalhados no ambiente escolar. Sendo esta escolha uma opção e conveniência 

dos autores, e não em detrimento de tantas outras possibilidades existentes. 

Entretanto sugerimos que em outras unidades federativas, como também cidades 

específicas, sejam levadas em consideração suas realidades locais e particulares na 

escolha dos trabalhos e intervenções que delineará os caminhos a serem traçados e 

percorridos na construção das aulas e das propostas pedagógicas. Isto se dá por 

concordarmos com Flávia Bastos, que possui uma visão de Arte-Educação Baseada 

na Comunidade, inspirada pela pedagogia de Paulo Freire, que consiste enquanto 

projeto educacional compromissado fundamentalmente em “desenvolver a 

consciência crítica através do estudo da arte produzida localmente" (BASTOS, 2005, 

p.77). 

Exemplificamos a seguir uma relação que pode ser utilizada na contextualização do 

habitat com possíveis coletivos e artistas que atuam em sua região. Assim, 

esquematizamos a título de exemplo e possibilidade, a cidade seguida de um 

coletivo possível de ser utilizado em substituição ao CT, no nosso caso. Sugerimos 

para: Belo Horizonte/MG – PORO, Curitiba/PR – EPA!, Recife/PE – Branco do Olho, 

São Paulo/SP – Grupo Risco, Rio de Janeiro/RJ – Grupo UM, Goiânia/GO – Grupo 

EMPREZA, Porto Alegre/RS – Laranjas, Macapá/AP – URUCUM, Fortaleza/CE – 

TRANSIÇÃO LISTRADA, Florianópolis/SC – ERRO Grupo, Salvador/BA – G.I.A. 

(Grupo de Intervenção Ambiental), Vitória/ES – Cine Falcatrua, Pelotas/RS – C.D.M. 

(Centro de Desintoxicação Midiática). Para as demais localidades, sugerimos uma 

pesquisa quanto a sua região, cidade e a produção artística local. 

Construindo assim parâmetros e insumos para um novo diálogo e questionamento 

quanto à intervenção urbana, a construção artística e poética. Como também a 

possibilidade de viver a arte como experiência proposta por Dewey e Ana Mae 

Barbosa, como também proposta nos últimos currículos da SEDF. 
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O Coletivo Transverso 

Formado desde 2011, o Coletivo Transverso (CT) tem em seu núcleo criativo 

Patrícia Del Rey, Cauê Novaes e Patrícia Bagniewski. Seu campo de atuação é 

principalmente no Distrito Federal, numa trajetória que funde ataque poético e 

reflexão. Esta metodologia visa instigar o espectador, ou transeunte, a vivenciar uma 

cidade poética; a partir das possibilidades de utilização do espaço público como 

espaço de arte urbana, não encomendada. 

Suas ramificações em outras cidades acontecem de acordo com a penetrabilidade 

dos artistas envolvidos. Também ocorrem a partir da aplicação de seus trabalhos por 

parte do publico espontâneo. Pois são disponibilizados, em parte, em mídia digital, 

como o blog – http://coletivotransverso.blogspot.com.br, e nas redes sociais – 

Instagram, Facebook, dentre outras. Possibilitando assim, por meio da ação dos 

colaboradores, a co-autoria destas obras quando executadas com esta metodologia, 

já que “o ato criador se realiza na ação” (SALLES, 2009, p.24). 

A análise do processo criativo pelo viés de autoria e da co-autoria possibilita 

conhecer como é a atuação deste conjunto de intervencionistas urbanos. Sendo 

para José Cirillo o processo de criação um fenômeno comunicativo e cultural que 

traz consigo indícios de interconectividade, não apenas com o criador, mas com seu 

tempo e espaço (CIRILLO, 2013). Onde é possível a atuação individual dentro do 

grupo, bem como as interações em dupla ou trio, tanto na construção da poética 

quanto na aplicação dos materiais já desenvolvidos. Cada um dos integrantes possui 

um perfil de interesse e produção já definidos e característicos de cada um 

(XAVIER,2014). Conforme Cecília Salles, os processos de criação coletiva possuem 

uma complexidade de interação alta entre os indivíduos, numa contínua troca de 

sensibilidades, sendo conseqüência desta interação uma rede criadora bastante 

densa, envolvendo artistas e técnicos que desempenham papéis diversos (SALLES, 

2009). 

As Figuras 1, 2 e 3 possibilitam um passeio e conhecimento acerca da produção do 

CT em diferentes momentos e lugares. Elas apresentam registros promovidos tanto 

na cidade de Brasília quanto no Rio de Janeiro. Nestas imagens é possível perceber 

a utilização da palavra escrita como componente da visualidade proposta na 
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intervenção urbana. Bem como a técnica utilizada – o estêncil, que permite a 

impressão de uma forma em um suporte ou superfície a partir de uma máscara ou 

molde previamente preparado. O CT faz uso do estêncil para aplicação de textos e 

de figuras, que geralmente derivam de cliparts. 

 

Figura 1 – Fotomontagem de registros de trabalhos do Coletivo Transverso. 2014. Fonte: 
http://coletivotransverso.blogspot.com.br 

 

 

Figura 2 – Fotomontagem de registros de trabalhos do Coletivo Transverso. 2014. Fonte: 
http://coletivotransverso.blogspot.com.br 
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Figura 3 – Fotomontagem de registros de trabalhos do Coletivo Transverso. 2014. Fonte: 
http://coletivotransverso.blogspot.com.br 

 

A escolha do tipo, desenho da letra, que irá compor a obra é uma decisão 

importante na composição da máscara, segundo Patrícia Del Rey (XAVIER, 2014). 

Bem como a área de aplicação da mesma. O CT prima por não competir com a 

arquitetura e o patrimônio urbano, enquanto suporte que receberá sua obra. Prefere 

aplicar seus produtos em espaços arquitetônicos e urbanísticos não tão valorizadas 

esteticamente, como muros, passagens subterrâneas, tapumes, por exemplo. Ao 

invés de intervir diretamente nos "espaços monumento” do ambiente urbano, como a 

parede de um Ministério, ou de um Museu. 

Ao aplicar um estêncil em um suporte que não possui uma valorização estética 

acentuada em comparação a espaços arquitetônicos monumentais da cidade, o CT 

permite a valorização e a resignificação desse suporte, agregando valor e significado 

a este elemento urbano. Durante a construção do cotidiano, o transeunte que 

percorre o caminho onde estão estas obras, pode estabelecer uma interação da 

forma que desejar. Dentre as possibilidades de interação, enfocamos os instantes de 

desvio que as obras permitem ao espectador/transeunte (XAVIER, 2014). Ao 
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interagir com a obra, mesmo que por segundos, o transeunte pode ser transportado 

à outra realidade, onde, por meio do olhar da obra e de sua percepção é deslocado 

no campo espaço/tempo sensorial e pessoal, permitindo a fruição poética da obra no 

ser que a percebeu (DIDI-HUBERMAN, 1998). Sendo possível a mudança e a 

resignificação dos objetos e dos espaços, ao longo do tempo, da permanência e da 

efemeridade  da obra de arte na cidade, e também da cidade enquanto instante 

vivenciado pelo transeunte/espectador – aluno ou professor (CARDOSO, 2012). 

É por fazermos parte de uma rede, de indivíduos e elementos que se relacionam em 

um ambiente que podemos crer que nosso consciente situe-se no mundo, não de 

forma isolada, mas sempre, mesmo que minimamente, influenciando e sendo 

influenciado por nosso entorno (ARAUJO, 2013). Assim a experiência plenamente 

realizada é a recompensa da interação entre o meio e o indivíduo, possibilitando 

uma variação da interação em participação e comunicação (DEWEY, 2005). As 

intervenções urbanas buscam quebrar o automatismo do dia-a-dia para trazer um 

estranhamento no cenário. Buscam um diálogo entre sujeito e entorno. São ações 

que procuram criar novas formas de se relacionar com esses espaços e (re) 

apresentam a cidade como espaço prenhe de significações e vivências.  

A cidade, como espaço de aproximações e afastamentos, por meio das 

intervenções, possibilita pontos de convergências e divergências, construindo 

múltiplos sentidos em si mesmos. Várias camadas de significações acontecem e 

coexistem nas cidades. Diálogos que antes estavam silenciados ganham voz e 

sentido nas expressões artísticas, novas subjetividades aparecem, tomam forma. A 

arte urbana é libertadora e democrática, pois tira a arte de um pedestal e a traz para 

o dia-a-dia. Arte que se aproxima dos jovens pela linguagem e também por seu fácil 

acesso. Lembrando que "a percepção é um ato de saída de energia para receber, e 

não de retenção da energia" (DEWEY, 2005, p.136), propondo assim a troca entre o 

jovem e a cidade, possibilitando o estreitamento das relações entre as partes.  

Esta troca vai de encontro aos conceitos de Vygotsky, que inspirado nos princípios 

do materialismo dialético, considera o desenvolvimento da complexidade da 

estrutura humana como um processo de apropriação pelo homem da experiência 

histórica e cultural. Nesta perspectiva, o indivíduo é visto enquanto agente que se 
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constitui a partir das relações com o meio e, portanto, transforma e é transformado 

nas relações produzidas em determinada cultura.  

A atenção para o espaço público, a noção de pertencimento e a democratização da 

arte já são motivos suficientes para tratarmos essa linguagem como uma potência 

para educação. Porém as intervenções vão além, como possibilidade cognitiva e 

sensível de aprendizado. Um cidadão emerge dessas práticas educativas, um 

sujeito não passivo, que dialoga com seu meio, que é curioso e atento ao que 

acontece em seu entorno. Um indivíduo que se percebe parte de seu contexto e que 

se vê capaz de interagir com ele. O contexto está nele e ele faz parte do contexto, 

um age sobre o outro, um é responsável pelo o que o outro é.  

Este artigo pretende compor uma receita de bola, mas provocar o docente a 

conhecer melhor sua cidade. Trazer o contexto artístico urbano para seu 

planejamento de aula e provocar um novo olhar, também, para a sua pratica 

didática. Provocar um olhar para fora, para o ambiente que lhe circunda, desejando 

assim, um olhar pra dentro, aguçando a percepção quanto ao mundo, assim o ser se 

percebe. “Situar-se como forma de ver-se contextualizado, ver-se como ser que 

pensa e atua no mundo de forma presente. Colocar-se em estado ativo, pensante" 

(ARAUJO, 2013). Atingindo assim a proposta constante nos currículos educacionais 

da SEDF.  

Ao entrarem em contato com intervenções presentes em seu habitat, os alunos 

aguçam a percepção e ficam mais abertos aos estímulos. Isto contribui para uma 

visão ampliada do mundo em que vivem e também de si mesmos. Ao mergulhar 

nesse universo, o aluno volta seu olhar para o contexto em que vive de forma mais 

sensível, crítica e reflexiva. As intervenções reforçam a presença da diversidade de 

ideias e sujeitos, com suas vozes e visões distintas. O discente percebe que todos 

têm voz e podem se colocar ali de forma presente, como sujeitos poéticos. 

Alinhando assim ao pensamento de Vygotsky, que o sujeito produtor do 

conhecimento não é um mero receptáculo que absorve e contempla o real, nem 

produtor de verdades advindas de um plano ideal; mas, pelo contrário, é um sujeito 

ativo que em sua relação com o mundo, reconstrói este mundo. 
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Ao propor reflexões sobre o ambiente urbano, em especial as intervenções urbanas, 

podendo chegar a propor uma prática intervencionista como uma atividade 

educativa, é possível desenvolver diferentes tipos de expressão com os alunos. Por 

meio da intervenção é possível questionar, refletir, sensibilizar, alegrar, estimular, 

aproximar pessoas e ideias em meio a um espaço fecundo para atravessamentos, 

como a cidade. Desenvolvendo assim a cidadania e senso de pertencimento. 

Visando ao aluno “assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, 

comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos" (FREIRE, 1996, p.46). 

As práticas educativas que entram em contato com as intervenções são voltadas 

para o olhar sensível, onde o automático perde espaço para o estranhamento e 

também para o olhar reflexivo, que busca entender o que o artista quis com a obra. 

Isso, independente das múltiplas possibilidades de temas e objetivos. O mesmo vale 

se a atividade for prática, pois o aluno também exercitará sua razão e sensibilidade. 

Mais que isso, são processos que são experiências, que misturam vida com 

aprendizado, buscam novas sensorialidades e sentidos no cotidiano. E vale a pena 

lembrar que não estamos aqui propondo caminhos somente para o ensino da Arte, 

mas sim para outros componentes curriculares, como literatura, geografia, ciências 

por exemplo. Pois o estar no mundo abrange tanto o mundo da matéria quanto o 

mundo da imaginação. Possui relação com as experiências que este indivíduo vive e 

as conexões que faz. As experiências são fruto da interação entre o ser e o mundo 

em que ele vive. E quanto mais aberto, poroso e sensível a esse universo de 

possibilidades, mais ricas são as experiências vividas (ARAUJO, 2013), e muito mais 

profundas e arraigadas se tornam as memórias construídas por estas vivências.  

Assim o aluno enquanto ser único que possui o seu lugar na rede de 

relacionamentos construída tanto no ambiente interno e externo da escola deve ser 

compreendido como um ser/fio único.  

Essa compreensão dá a devida importância aos fios que formam 
essa teia de relações, traz a noção de interconectividade e amplia a 
percepção de nossa realidade. Quando o indivíduo se percebe 
dentro dessa teia ele pode perceber sua conexão com o mundo e se 
vê como sujeito no centro do próprio mundo. Ele define o lugar do eu 
e seu papel para construção desse grande emaranhado. Vendo o 
todo, ele consegue se destacar como parte e ocupar o seu lugar 
(ARAUJO, 2013). 
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Abordar as intervenções artísticas urbanas é tratar de temas transversais, que vão 

além de temas apresentados nas disciplinas isoladas. Temas que dizem respeito à 

vida real com seus problemas e também suas belezas, um campo rico para 

discussões e aprendizados sobre a vida cotidiana. A arte tem potencial 

transdisciplinar e as intervenções são por excelência um campo fértil para trabalhar 

com essa abordagem. Vários são os aspectos que podem ser fomentados e 

desenvolvidos em sala de aula, ou mesmo em espaços não formais de educação. 

Acreditamos que este contato contribuirá para formação de sujeitos curiosos, 

críticos, sensíveis e capazes de se colocarem em seu contexto. Buscamos práticas 

que auxiliem os indivíduos a se situarem em seus contextos e escreverem suas 

histórias; e a reflexão sobre as intervenções artísticas e sua prática, se apresenta 

como uma potência nesse sentido. 
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